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SkyCab AB har som en av fyra svenska eko-innovationer nominerats som – ”a prominent 

practise” – av OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development. 

Nomineringen avser OECD- projektet ”Grön tillväxt & Eko-innovation”. Projektet omfattar 

samarbeten med 20 länder. 

 

Dr. Åke Åredal, VD och styrelseordförande för SkyCab AB, har på uppdrag av OECD intervjuats av 

företrädare för Tillväxtverket. Svaren kommer att utvärderas och behandlas av OECD. Ett 

slutdokument kommer att publiceras av OECD i början av nästa år.  

  

OECD hjälper regeringar att hantera ekonomiska, sociala och statsledningsmässiga utmaningar i en 

globaliserad ekonomi.  

 

SkyCab är ett svenskbaserat utvecklingsprojekt med ett unikt koncept. 2006 byggde och 

demonstrerade SkyCab Sveriges första testbana för spårtaxi i Hofors (en rörlig, fullskalig prototyp 

inomhus). Spårtaxi är ett nytt miljömässigt hållbart sätt att resa i automatiska, förarlösa, vagnar i 

städer. 

 

Studier har utförts för bland andra Stockholm Airport City som visar hur Arlandaregionen kan 

integreras i transportsystemet genom att SkyCab kompletterar resandet mellan Märsta järnvägsstation, 

Arlandastad och Arlanda flygplats i ett bannät med kapacitet för sju miljoner resenärer per år.  
 

Bilagor:  

Bild för fri användning med angivande av copyright SkyCab AB. 

Spårtaxi är korrekt svenska enligt Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk, 

Terminologicentrum (TNC). 

 

För mer information se: 

www.oecd.org/sti/innovation/green       

www.skycab.se  
 

President, CEO, Dr. Åke Åredal 

SkyCab AB 

Narvavägen 21 

SE-114 60 Stockholm 

Sweden. 

Tel: +46 8 6610575. Mobile: +46 70 7710575 

Email: info@skycab.se 

 

SkyCab har genom sitt arbete uppmärksammats nationellt och internationellt bl.a.:  
-Selected and nominated by OECD as one of four "prominent practises” regarding eco-innovations in Sweden, 

see enclosed picture. 

-Selected by WWF/GlobalFOCUS as one of 12 of the foremost climate entrepreneurs in Sweden. 

-Nominated to the final in the World Summit Clean Tech  in Barcelona 2009.   

-Listed on One Big Thing by US ambassador Michael Wood as one of the 28 ”hottest” Swedish Cleantech-

companies.  

-Participating in the Swedish Governments initiative for sustainable city development, SymbioCity. 

-Highlighted by Confederation of Swedish Enterprise as one of 20 products and services that generates 

environmental benefits. 

-Listed by Swedish Energy Agency as a company with export potential in the JI/CDM markets. 

-Highlighted by Stockholm Business Region, Cleantech Scandinavia and the City of Stockholm as one of 33 

promising companies in the Stockholm area. 

-Listed by SVID, Swedish Industrial Design Foundation, as a Good Example for industrial design inspiration.  

-Supported by Motions in the Parliament (several political parties), Banverket (Swedish Rail), Power Circle, the 

Swedish Institute, and Trade Unions. 
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